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ВІДГУК 

офіційного опонента  

на дисертаційну роботу Орел Анни Миколаївни 

на тему «Управління конкурентним потенціалом суб'єктів агробізнесу в 

системі інноваційно-інвестиційного розвитку: теорія, методологія, 

практика», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних 

наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності) 

 

1.Актуальність теми дослідження. 

 

За останній період пріоритетною галуззю національної економіки 

України виступає аграрний сектор через відносно високий рівень попиту на 

його продукцію на глобальному ринку. Основною передумовою подальшого 

посилення конкурентних позицій України на світових ринках аграрної 

продукції є підвищення рівня її конкурентоспроможності. Крім того, високий 

рівень якості сільськогосподарської продукції забезпечує 

конкурентоспроможність продукції переробних галузей з більшою часткою 

доданої вартості. Основним джерелом зростання конкурентоспроможності є 

ефективне використання та нарощення існуючого конкурентного потенціалу, 

реалізація якого забезпечує підприємство стійкими конкурентними 

перевагами.  

Посилення конкурентної боротьби на внутрішніх і зовнішніх ринках 

примушує суб’єктів аграрного бізнесу постійно шукати нові джерела 

конкурентних переваг, де найголовнішим останнім часом визначено 

інноваційно-інвестиційні. Впровадження передових агротехнологій дозволяє 

відчутно підвищити рівень інтенсифікації виробництва, що сприяє значному 

зростанню продуктивності праці, а відповідно й рівню ефективності 

діяльності суб’єктів аграрного бізнесу в цілому. Виявлення та дослідження 

стійких каузальних зв’язків між інвестиційно-інноваційної діяльністю, 

використанням конкурентного потенціалу й рівнем конкурентоспроможності 
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підприємства варто вважати одним із найперспективніших і пріоритетних 

напрямів в межах сучасних економічних досліджень, реалізація яких 

забезпечить сталий економічний розвиток вітчизняного народного 

господарства, що підтверджує актуальність і нагальність проведеного 

наукового пошуку Орел А. М.  

Актуальність представленої роботи підтверджується тим, що вона є 

складовою комплексної науково-дослідної роботи Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка згідно з темами «Механізми підвищення конкурентоспроможності, 

розвитку економічного та виробничо-технологічного потенціалу суб’єктів 

агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0116U003477, 

2016-2020 рр.) та «Системи управління конкурентоспроможністю аграрної 

продукції в умовах глобалізації аграрних ринків» (номер державної реєстрації 

0119U001387, 2019-2021 рр.), де автором надано напрями розвитку галузі 

сільськогосподарського машинобудування України, визначено пріоритетні 

напрями реалізації стратегічних змін вітчизняними виробниками для 

підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємств, де автором 

розглянуто вплив складових «конкурентного ромбу» М. Портера на 

формування конкурентних переваг суб’єктів агробізнесу, досліджено рівень 

конкурентного потенціалу сільськогосподарських підприємств Харківського 

регіону, розроблено механізми забезпечення конкурентних переваг і 

управління конкурентним потенціалом суб’єктів агробізнесу.  

 

2. Ступінь обґрунтування і достовірності наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Список публікація налічує більш ніж 400 джерел з питань 

стратегічного управління, природи конкурентного потенціалу та 

конкурентних переваг, джерел конкурентних переваг, визначення, вибору і 

впровадження конкурентних стратегій, управління потенціалом і методів 
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його вимірювання, законодавчі та аналітичні матеріали діяльності суб’єктів 

агробізнесу. 

В дисертації автор запропонував нове вирішення наукової проблеми 

розробки та впровадження методологічного інструментарію управління 

конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку. 

В роботі обґрунтовано науково-методологічні засади детермінації 

конкурентного потенціалу підприємства; визначено напрями інвестиційної 

діяльності в забезпеченні інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів 

агробізнесу; запропонувано методологічні засади управління конкурентним 

потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу відповідно до його структури; 

розроблено методичний підхід до оцінювання конкурентного потенціалу 

суб’єктів агробізнесу; здійснено моделювання непрямого впливу факторів 

зовнішнього середовища на формування та використання конкурентного 

потенціалу суб’єктів агробізнесу; визначено рівень функціональної складової 

конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу; уточнено зміст 

конкурентної переваги; розроблено схему детермінації джерел і сфер 

конкурентних переваг у системі інноваційно-інвестиційного розвитку; 

визначено вплив чинників прямої дії на створення конкурентних переваг 

суб’єктів агробізнесу; розроблено механізм забезпечення конкурентних 

переваг; обґрунтовано архітектоніку механізму управління конкурентним 

потенціалом суб’єктів агробізнесу в забезпеченні інноваційно-інвестиційного 

розвитку; здійснено ідентифікацію можливостей підвищення 

конкурентоспроможності в менеджменті суб'єктів агробізнесу; уточнено 

зміст дефініції «конкурентна стратегія» та надати класифікацію 

конкурентних стратегій суб’єктів агробізнесу; розроблено процедуру 

обґрунтування вибору конкурентної стратегії суб’єктів агробізнесу в 

забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку. 

Робота відрізняється чітким дотриманням логіко-структурної схеми, 

відображенням вирішених завдань дослідження, розгорнутим описом 

методичного інструментарію, логічним та послідовним викладом основного 

матеріалу. Зміст дисертації повністю відображає її тему.  
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Обґрунтованість результатів дослідження та їх практичну цінність 

засвідчують відображені матеріали з міжнародних та всеукраїнських 

конференцій, де приймав участь дисертант. Всі положення наукової новизни, 

висновки та рекомендації в повній мірі висвітлені у наукових фахових 

виданнях України, зарубіжних наукових періодичних виданнях та виданнях, 

які входять до міжнародних наукометричних баз. Все зазначене свідчить про 

достатню обґрунтованість висновків, пропозицій та рекомендацій автора 

дисертацій та їх публічне висвітлення.  

 

3. Оцінка змісту та наукової новизни дисертаційної роботи 

 

Дисертація Орел А. М. «Управління конкурентним потенціалом 

суб'єктів агробізнесу в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: теорія, 

методологія, практика» складається зі вступу, 5 розділів з висновками до них, 

загальних висновків та списку використаних літературних джерел. Загальний 

обсяг дисертації становить 406 сторінок, із них 360 сторінок основного 

тексту. Список використаних джерел налічує 415 найменувань. 

У першому розділі «Науково-методологічні засади управління 

конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку» 

обґрунтовано науково-методологічні засади детермінації конкурентного 

потенціалу підприємства; визначено напрями інвестиційної діяльності в 

забезпеченні інноваційно-інвестиційного розвитку; розроблено методологічні 

засади управління конкретним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу 

відповідно до його структури. 

У другому розділі «Методологія оцінювання конкурентного потенціалу 

суб’єктів агробізнесу в системі інноваційно-інвестиційного розвитку» 

представлено методичний підхід до оцінювання конкурентного потенціалу 

суб’єктів агробізнесу; здійснено моделювання непрямого впливу факторів 

зовнішнього середовища на формування та використання конкурентного 

потенціалу суб’єктів агробізнесу; визначено рівень функціональної складової 

конкурентного потенціалу суб’єктів агробізнесу. 
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У третьому розділі «Структурно-динамічні тенденції формування 

конкурентних переваг суб’єктів агробізнесу в системі інноваційно-

інвестиційного розвитку» проведено науково-теоретичне узагальнення 

існуючих визначень і підходів до розуміння конкурентної переваги та 

запропоновано її зміст; розроблена схема детермінації джерел і сфер 

конкурентних переваг у системі інноваційно-інвестиційного розвитку; 

визначено вплив чинників прямої дії на створення конкурентних переваг 

суб’єктів агробізнесу. 

У четвертому розділі «Механізми управління конкурентним 

потенціалом суб'єктів агробізнесу в системі інноваційно-інвестиційного 

розвитку» розроблено механізм забезпечення конкурентних переваг; 

обґрунтовано архітектоніку механізму управління конкурентним 

потенціалом суб’єктів агробізнесу в забезпеченні інноваційно-інвестиційного 

розвитку. 

У п’ятому розділі «Системи управління конкурентним потенціалом 

аграрних підприємств» здійснено ідентифікацію можливостей підвищення 

конкурентоспроможності в менеджменті суб’єктів агробізнесу; надано 

уточнене визначення поняття «конкурентна стратегія» та представлена її 

класифікація; розроблено процедуру обґрунтування вибору конкурентної 

стратегії суб’єктів агробізнесу в забезпеченні інноваційно-інвестиційного 

розвитку.  

Наукова новизна одержаних результатів роботи Орел А. М. полягає в 

отриманні нового розв’язання складної наукової проблеми управління 

конкурентним потенціалом в системі інноваційно-інвестиційного розвитку.  

Найважливішими положеннями наукової новизни, які виносяться на 

захист є такі:  

вперше: 

запропоновано розуміння природи конкурентного потенціалу, яке 

базується на використанні кіл Ейлера і полягає у розкритті його сутності на 

перетині множин всіх спроможностей підприємства виробляти продукцію, 

сприятливих можливостей зовнішнього середовища для підприємства та 
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елементів конкурентного потенціалу, які варіюються за резервами, 

спроможностями, ключовими компетенціями та можливостями; 

представлене розуміння природи конкурентного потенціалу дозволяє 

визначати його ефективність через відношення частин використаного 

потенціалу до його загального обсягу та спрямоване на розкриття його 

структури;  

обґрунтована процедура вибору конкурентної стратегії суб’єктів 

агробізнесу у системі інноваційно-інвестиційного розвитку серед 

запропонованих, яка формується з використанням вихідних змінних 

параметрів (рівень функціональної складової конкурентного потенціалу, 

рівень турбулентності середовища і рівень привабливості ринку), в якій 

реалізовано механізм вибору через використання системи інструментів 

методу нечіткого логічного висновку;  

визначено методологічні засади управління конкурентним 

потенціалом, які об’єднують множини цілей, вимог, принципів, необхідних 

для забезпечення ефективної реалізації заходів, на означених етапах в рамках 

виділених функцій згідно з розробленою структурою конкурентного 

потенціалу аграрного підприємства, де віддзеркалено взаємодію із зовнішнім 

середовищем, виявлену у виділенні ресурсної, ринкової та функціональної 

компонент; 

обґрунтовано архітектоніку механізму управління конкурентним 

потенціалом суб’єктів агробізнесу в забезпеченні інноваційно-інвестиційного 

розвитку, яка включає методологічний базис, що об’єднує інструменти 

управління (цілі, принципи, методи, закони, етапи, функції та окремі типи 

забезпечення), необхідні для здійснення діагностики конкурентного 

потенціалу, який розглядається у розрізі множини внутрішніх і зовнішніх 

компонент, і обґрунтування вибору конкурентної стратегії та подальшої її 

реалізації;  

удосконалено: 

методичний підхід до оцінювання конкурентного потенціалу суб’єктів 

агробізнесу, який враховує запропоновану структуру через виділення 
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внутрішніх і зовнішніх компонент, де у якості внутрішніх компонент обрано 

складові функціонального потенціалу та конкурентні переваги, а зовнішніх – 

аналіз впливу елементів «національного ромба» на створення конкурентних 

переваг, зовнішню складову ресурсного потенціалу за соціальною та 

екологічною направленістю, аналіз чинників зовнішнього середовища 

непрямого впливу та ринкової зовнішньої компоненти конкурентного 

потенціалу;  

моделювання впливу факторів зовнішнього середовища 

опосередкованої дії, зміст якого полягає у багаторівневому представленні 

його структури із виокремленням факторів наднаціонального, 

мікроекономічного і макроекономічного характеру, враховуючи причинно-

наслідкові зв’язки між ними, на рівень конкурентного потенціалу суб’єктів 

агробізнесу з використанням інструментарію когнітивного та сценарного 

моделювання для класифікації характеру і міри їх впливу;  

процедуру оцінювання рівня функціональної складової конкурентного 

потенціалу, яка враховує кадровий, інноваційний, маркетинговий, 

виробничий, організаційно-управлінський і фінансовий локальні потенціали; 

використання процедури забезпечує отримання якісного рівня конкурентного 

потенціалу суб’єктів агробізнесу для обґрунтованого вибору конкурентних 

стратегій інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів аграрного бізнесу;  

детермінацію джерел і сфер конкурентних переваг у системі 

інноваційно-інвестиційного розвитку, яка полягає у синергії підходів 

(ресурсний, ринковий, інституційний, орієнтований на конкурентів), джерел 

(ресурси, ключові компетенції, структура, інновації, стратегічні активи, 

управління знаннями, комплекс маркетингу, партнерство (кооперація), 

гнучкість) і сфер (витрати, якісь, ціна, частка доданої споживчої вартості, 

ефективність, репутація, конкуренція, обмеження дій конкурентів), що 

забезпечує ідентифікацію причинно-наслідкових зв’язків щодо ефективного 

використання конкурентного потенціалу;  

механізм забезпечення конкурентних переваг, основою якого є аналіз 

наявних і потенційних показників конкурентоздатності продукції, що являє 
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собою інтегровану систему об’єктів (організаційна підсистема, фінансово-

економічна підсистема, технологічна підсистема, екологічна підсистема й 

соціальна підсистема) та інструментів (елементи прогнозування та 

стратегічного планування, організаційна структура, фінансове регулювання, 

мотивація, контроль, моніторинг);  

ідентифікацію можливостей підвищення конкурентоспроможності в 

менеджменті суб'єктів агробізнесу, в рамках якої виокремлено «жорсткі» 

(якість і собівартість) і «м’які» (прибуток і комплекс маркетингу) чинники 

конкурентоспроможності продукції з розширенням переліку її критеріїв і 

врахуванням специфіки забезпечення через використання ресурсного 

потенціалу, з відзначенням важливості екологічної складової відповідального 

землекористування та соціальних аспектів кадрового та логістичного    

забезпечення сільськогосподарських підприємств;  

оцінювання впливу чинників безпосереднього оточення на формування 

конкурентних переваг суб’єктів агробізнесу, відмінність якого полягає у 

ідентифікації його основних складових і порівнянні їх впливу на 

досліджувану ознаку, в результаті чого було визначено пріоритетність 

факторних умов і державної підтримки в частині параметрів внутрішнього 

попиту, рівня внутрішньогалузевої конкуренції та впливу підтримуючих і 

споріднених галузей;  

дістали подальшого розвитку: 

детермінація напрямів інвестиційної діяльності в забезпеченні 

інноваційного розвитку, яка передбачає виокремлення об’єктів, цілей і 

заходів за пріоритетністю: збільшення обсягів виробництва і підвищення 

продуктивності, покращення родючості ґрунтів, поліпшення біологічного 

потенціалу рослин і тварин, фінансування соціальної сфери та 

інфраструктури, створення об’єднань підприємств за умови розширення 

державної підтримки;  

зміст конкурентної переваги, відмінність якого полягає у відображенні 

ефективно реалізованого конкурентного потенціалу підприємства та 

вираженні його як результату позиціонування суб’єктами господарювання 
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власної продукції на конкретному ринку, параметри характеристик і 

властивостей якої перевищують аналоги конкурентів, що забезпечується за 

рахунок більшої лояльності споживачів у разі, коли властивості 

визначаються ресурсами та компетенціями в контексті потенціалу 

підприємства, а характеристики встановлюється ринком;  

розуміння «конкурентної стратегії» у якості комплексу управлінських 

рішень довгострокового горизонту дії, мета якої полягає у створенні стійких 

конкурентних переваг за допомогою використання інструментів 

маркетингової політики, обов’язковим елементом якої в сучасних 

економічних умовах є певний вид стратегії інноваційно-інвестиційного 

розвитку, яка може бути реалізована через: стратегію лідерства на основі 

розвитку комплексних рішень з урахуванням виробничого і розподільчого 

аспектів діяльності; стратегію диверсифікації на основі екологізації 

виробництва; стратегію формування вертикально інтегрованих структур. 

Дисертація Орел А. М. «Управління конкурентним потенціалом 

суб'єктів агробізнесу в системі інноваційно-інвестиційного розвитку: теорія, 

методологія, практика» за обраним напрямом дослідження, його предметно-

об’єктною сферою та змістом відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 

економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Обсяг та оформлення дисертації є такими, що відповідають діючим вимогам 

до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук.  

 

4. Повнота викладення у відкритому друку наукових положень 

дисертації 

 

За темою дисертаційної роботи Орел А. М. опубліковано 39 наукових 

праць (30 одноосібних) загальним обсягом 32 друк. арк., в тому числі: 

1 одноосібна монографія, 24 наукові статі у вітчизняних фахових виданнях з 

економічних наук, 5 статей у зарубіжних наукових періодичних виданнях, 9 

публікацій в інших виданнях (з них й в журналі, які індексуються у 

наукометричній базі Web of Science), 5 публікацій в інших виданнях. 
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Ознайомлення з публікаціями дозволяють стверджувати, що результати 

дисертаційного дослідження знайшли повне відображення в одноосібних 

публікаціях у фахових виданнях. Діючі вимоги щодо необхідної кількості 

статей у наукових фахових виданнях дотримано. Зміст автореферату 

відповідає змісту дисертації. 

 

5. Практична цінність результатів дослідження 

 

Результати дисертаційного дослідження характеризуються практичною 

цінністю, яка полягає у тому, що теоретичні та методичні положення 

дисертаційної роботи доведено до рівня конкретних методичних 

рекомендацій щодо формування та імплементації методології управління 

конкурентним потенціалом для суб’єктів агробізнесу.   

Результати дослідження використовуються у практичній діяльності 

Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної 

адміністрації (довідка № 01-03-07/150 від 15.01.2020 р.), ТОВ «Відродження» 

Харківського району Харківської області (довідка № 013 від 20.01.2020 р.), 

ТОВ «Агрофірма імені Гагаріна» Зміївського району Харківської області 

(довідка № 107 від 28.01.2020 р.) і в навчальному процесі Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка (довідка № 03-118 від 20.01.2020 р.). 

 

6. Дискусійні положення та зауваження 

 

Не дивлячись на достатньо високий науковий рівень виконання 

дослідження та подання його результатів у дисертації, остання містить 

окремі недоліки та дискусійні положення: 

1. Автор відмічає значний нереалізований потенціал внутрішнього 

ринку. Його розширення не відноситься до потенцій підприємств аграрної 

сфери, однак значно впливає на їх економічний стан. Логічно було б 
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здійснити аналіз сучасної економічної політики держави з виходом на 

практичні пропозиції щодо покращення ситуації. 

2. Інвестиційний клімат в аграрній сфері детерміновано чинником 

природно-кліматичних умов. Спрямування зусиль на локальну мету 

досягнення економічного результату в короткостроковій перспективі має 

руйнівні наслідки для екосистеми в цілому. Автор акцентує на цьому увагу. 

При цьому не запропоновано механізму досягнення балансу між 

економічною та екологічною складовими в діяльності суб’єктів агробізнесу. 

3. Дослідження концентрується, в переважній більшості, на 

проблемах розвитку одного з сегментів аграрного виробництва, а саме на 

рослинництві. Це має свою логіку, так як саме ця сфера є найбільш 

привабливою, однак подібний підхід не дозволяє реалізувати принцип 

комплексності, не дає шляхів щодо диверсифікації зусиль суб’єктів 

агробізнесу. 

4. Відсутнє чітке формулювання комплексної мети управління 

конкурентним потенціалом, бажаного стану керованої системи, яка б 

відбивала поєднання економічної, екологічної та соціальної компонент. В 

роботі представлена множина локальних цілей. 

5. Автор ґрунтовно підходить до аналізу методів оцінювання 

конкурентного потенціалу аграрних підприємств. При цьому, опущено 

критерії вибору компонент запропонованого в роботі методологічного 

підходу. 

6. Дослідження торкається цікавого психологічного аспекту, що є 

частиною параметрів соціальної складової конкурентного потенціалу 

суб’єктів агробізнесу, такого як деривація в сільській місцевості (скорочення 

або повне позбавлення можливості задовольняти основні потреби). Розвиток 

в роботі представленої проблематики з акцентом на переважну спрямованість 

(всередину або назовні) викликаної депривацією агресії могло б стати 

ключем до глибинного розуміння наслідків ігнорування соціальної складової 

розвитку сільських територій. 

7. Зміна профілю зовнішнього конкурентного середовища, 

спричинена глобалізацією, ставить питання знаходження найбільш 
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перспективних ніш (сегментів) на зовнішньому ринку для національних 

виробників аграрної продукції. Щодо цього питання в роботі ми не 

знаходимо чіткої відповіді. 

Вказані зауваження відображають власну наукову позицію опонента і 

не заперечують можливості існування авторського бачення шляхів 

розв’язання завдань дисертаційного дослідження. 

 

7. Висновок про відповідність дисертації вимогам МОН України 

 

Дисертаційна робота Орел Анни Миколаївни на тему «Управління 

конкурентним потенціалом суб'єктів агробізнесу в системі інноваційно-

інвестиційного розвитку: теорія, методологія, практика» виконана на 

актуальну тему і повною мірою відображає сутність нового вирішення 

сформульованої наукової проблеми. Одержані результати є обґрунтованими і 

достовірними. Автореферат відображає основний зміст дисертаційного 

дослідження. 

Дисертація Орел Анни Миколаївни на тему «Управління конкурентним 

потенціалом суб'єктів агробізнесу в системі інноваційно-інвестиційного 

розвитку: теорія, методологія, практика» відповідає діючим вимогам, що 

встановлені до кваліфікаційних наукових робіт на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук у відповідності з пунктами 9, 10, 12 та 13 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

КМУ від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

 

Офіційний опонент: 

д.е.н., доцент, професор 

кафедри підприємництва та бізнесу 

Київського національного університету 

технологій та дизайну                                                                    О.М. Ніфатова 


